
 
 
Data: 27 a 31 de maio 
Local: Norte e Centro 
Inscrição gratuita: online, até 5 de maio 
 
 Condições de participação  
1. É considerada a participação até 2 empresas por dia (já exportadoras para o mercado russo);  
 
2. A AICEP responsabiliza-se pela eficaz execução do Programa, garantindo a deslocação do 
importador aos locais a visitar (previamente agendados);  
 
3. As empresas são selecionadas pelos arquitetos e pelo importador;  
 
4. A participação das empresas nacionais é gratuita, sendo da sua responsabilidade:  
- Cumprir o programa que for elaborado, comprometendo-se a receber os arquitetos e o 
importador no dia e hora agendados para os encontros/visitas previstos;  
- Disponibilizar informação promocional, em inglês, considerada pertinente e essencial para os 
arquitetos e o importador (informação técnica sobre o produto/serviço, preços, fotografias, 
outras que sejam consideradas essenciais para a correta promoção no mercado Russo). A 
seleção das empresas a visitar será feita tendo em conta esta informação. Esta informação 
deverá ser enviada para: pedro.silveira@portugalglobal.pt 
- Na impossibilidade de cumprir com a visita agendada, deverá comunicar num prazo mínimo 
de 24 horas.  
 
Processo de Inscrição  
- A inscrição é feita online  e destina-se, exclusivamente, a produtores nacionais já 
exportadores para o mercado russo, dos seguintes materiais de construção: rochas 
ornamentais, revestimentos cerâmicos, revestimentos em cortiça, madeira, bem como a 
gabinetes de arquitetura; 
- É fundamental a indicação do contacto operacional para a preparação desta ação, respetivo 
número de telefone (de preferência telemóvel) e endereço de correio eletrónico. A não 
cedência destes elementos poderá ser motivo de não seleção;  
- A inscrição não garante a participação efetiva na ação.  
 
A AICEP reserva-se o direito de proceder à seleção final dos participantes, de acordo com a 
decisão dos arquitetos e do importador, ou cancelar a ação, em função de fatores que 
considere relevantes para uma eficaz execução. 
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